


m desfalque numa posição es-
tratégica levou a operadora de
telefonia GVT, com sede em
Curitiba,' á enfrentar uma de

suas mais longas maratonas para seleção
de um novo profissional. Em janeiro de
2008, o então diretor financeiro e de re-
lações com investidores, Karlis Kruklis,
deixou a empresa para assumir a presi-
dência da transportadora paranaense
Ouro Verde. Enquanto não encontrava
um substituto, ao longo de quase oito
meses de espera, o presidente da GVT,
Amos Genish, acumulou o cargo provi-
soriamente. No final de setembro, a com-
panhia apresentou seu novo diretor fi-
nanceiro e de relações com investidores.
O paulista Rodrigo Ciparrone, de 37
anos, formado em administração de em-
presas e com experiência como diretor
financeiro na Sony Ericsson e na fabri-
cante de autopeças ZF, foi o escolhido
para a posição—vital para uma compa-
nhia de capital aberto, como a GVT, que
fez seu IPO em 2007. "É um trabalho
fundamental tanto para entender o que o
mercado espera da empresa quanto para
transmitir nossa visão de negócios", afir-
ma Ciparrone, que nunca tinha exercido
essa função antes.

A demora em encontrar o executivo
certo para ocupar o cargo demonstra a
crescente demanda por um profissional
ainda raro no país. O descompasso entre
oferta e procura tem resultado na valori-
zação de perfis como o de Ciparrone,
como demonstra uma pesquisa do Hay
Group. O principal indicador disso está
na remuneração total desse profissional
em comparação com a de seus colegas
da área financeira (veja quadro). Na mé-
dia, o salário fixo de todos os executivos
dessa área fica num patamar muito pró-
ximo, de cerca de 400 000 reais anuais.
Mas na remuneração total os diretores
de RI tomam a frente, graças sobretudo
aos bônus de longo prazo, que podem
somar 160 000 reais por ano — mais do
que o triplo de seus colegas nesse quesi-
to. A valorização dos cargos muda de
acordo com o andar da economia. Perfis
técnicos são mais desejados em épocas
de crescimento. Os financeiros, em pe-
ríodos de contenção. A maior procura
por executivos de relações com investi-

dores é um reflexo da sofisticação do
ambiente de negócios no Brasil. "O pro-
fissional de RI está deixando de ser o
sujeito que apenas preparava a apresen-
tação para o chefe falar numa divulgação
de resultados", afirma Leonardo Salga-
do, consultor do Hay. "Ele tem se torna-
do a cara da empresa no mercado e, por
isso, está sendo valorizado."

A função de relações com investido-
res vive hoje uma espécie de segunda
onda de crescimento. A primeira ocorreu
no auge das aberturas de capital na Bo-
vespa, que acumulou 106 IPOs entre
2004 e 2007. Agora, com apenas quatro
aberturas em 2008 e uma neste ano. a
busca se concentra em profissionais ex-
perientes. "As empresas e os investidores
ficaram mais rigorosos — e a crise acen-
tuou a importância do diretor de RI",

afirma Luiz Gustavo Mariano, da con-
sultoria especializada em recrutamento
Michael Page, É o que mostra o caso da
construtora paulista Rossi. Com o estou-
ro da crise e financiamentos mais escas-
sos no fim do ano passado, os negócios
no setor de construção civil desacelera-
rarn — e o valor das ações das empresas
do setor caiu junto. Os papéis da Rossi,
por exemplo, perderam quase 90% do
valor entre janeiro e dezembro de 2008
—um dos piores desempenhos do setor.

Para ajudar na tentativa de conter a que-
da, em outubro a Rossi decidiu contratar
um profissional para a diretoria de RI,
até então ocupada por um membro da
família controladora. A escolha recaiu
sobre o paulista Cássio Audi, de 38 anos,
ex-CFO da Brascan. empresa que tam-
bém atua na área imobiliária. Uma das

MAIS VALORIZADOS
Os diretores de relações com investidores ganham mais do
que seus pares na área de finanças, têm média de idade maior,
mas estão há menos tempo na empresa (em reais)



CAPA remuneração

primeiras propostas de Audi foi aumentar
o capital para enfrentar a crise — em
dezembro, a Rossi captou 150 milhões
de reais numa emissão de ações. Ele tam-
bém reforçou a rotina de contato com
acionistas para mostrar os resultados de
um programa de redução de custos. Do
início do ano até o fim de junho, as ações
da Rossi valorizaram 180%, a maior alta
entre as empresas listadas no Ibovespa.

Como existe pouca tradição na função
em empresas brasileiras, os poucos pro-
fissionais que possuem experiência an-
terior na área de relações com investido-
res costumam ser disputados—e acabam
não ficando muito tempo em cada em-
presa. O paulista José Marcos Treiger, de
59 anos, por exemplo, passou por três
companhias nos últimos dez anos. Sua
primeira experiência na área foi em 1993,
na Aracruz, quando a fabricante de celu-
lose se tornou a primeira empresa brasi-
leira listada na bolsa de Nova York. Mais
tarde, inaugurou a área de RI da CSN,
em 1996, e da Braskem, em 2002. Con-
tratado em março de 2008 pela geradora
de energia Multiner, ele está preparando
a área de RI para a futura abertura de
capital da companhia. "Hoje, com a dis-
seminação da cultura de empresa aberta,
existe uma percepção melhor do papel e
da importância da função, até porque os
próprios investidores exigem mais pres-
tação de contas", afirma Treiger.

DE ACORDO COM A PESQUISA do Hay
Group, embora os diretores de RI sejam
os profissionais da área de finanças com
menos tempo de empresa, eles são tam-
bém — em média — os mais experien-
tes. Enquanto, em média, o diretor de
tesouraria está há oito anos no cargo e
tem 46 anos de idade, o diretor de RI
está há seis anos no mesmo posto e tem
50 anos. A demanda por profissionais
com maior experiência se explica pelo
grau de desenvoltura que o profissional
tem de apresentar ao transitar pelas di-
versas áreas da companhia—e também
pela habilidade necessária para se comu-
nicar com o público externo. "O RI ser-
ve de elo entre cada departamento da
empresa e o mercado", afirma João No-
gueira Batista, presidente do Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores

SEGUNDO A
CONSULTORIA HAY,
O NÚMERO DE
EMPRESAS QUE DIZ
TER UM DIRETOR
EXCLUSIVAMENTE
PARA RI CRESCEU
63% DESDE 2008

(Ibri). Por isso, para desempenhar a ta-
refa é preciso conhecer bem cada detalhe
do funcionamento da companhia — o
que cria situações incomuns. Logo que
chegou à Rossi, Audi trocou o habitual
terno por jeans e camiseta para visitar
obras da construtora e aprender, por
exemplo, sobre a montagem de tetos pré-
moldados que são instalados nos aparta-
mentos. "São coisas bastante específi-
cas", diz ele. "Mas se um dia um inves-
tidor perguntar terá valido a pena."

Audi teve de se habituar também a
uma rotina extenuante, inerente ao cargo.

Em junho deste ano, com os números do
primeiro trimestre em mãos, ele acom-
panhou o presidente da companhia em
viagens aos Estados Unidos, à Inglaterra
e à França. Em duas semanas, enfrenta-
ram 55 reuniões nos três países para
responder a perguntas de atuais ou po-
tenciais investidores sobre a Rossi e a
situação econômica do Brasil. A paulis-
ta Luciana Ferreira, diretora de RI da
petroquímica Braskem, tem previstos,
em sua agenda, dois road shows em Lon-
dres, um em Nova York e outro em Ma-
dri — todos agendados para este ano.
"Falamos por quase l hora a cada inves-
tidor, repetindo basicamente as mesmas
informações", afirma ela. "Às vezes, eles
sabem pouco sobre o Brasil ou sobre o
setor, e o tempo acaba sendo curto."

A crescente quantidade de tarefas dos
profissionais de RI tem feito com que
algumas empresas coloquem um ponto
final na prática de ter o mesmo executivo
responsável pelas áreas financeiras e de
relações com o mercado. Segundo a con-
sultoria Hay, 21 das 220 companhias da
amostra afirmaram ter um diretor exclu-
sivamente para a área de RI, um cresci-
mento de 63% em relação a 2008. "Sem
acumular outras funções, o de RI pode
se dedicar integralmente a gerenciar as
expectativas dos investidores e o impac-
to das iniciativas da empresa no mercado
acionário", diz Ademar, Couto, sócio da
consultoria de recrutamento de altos exe-
cutivos Odgers Berndtson. "Essa sepa-
ração é um sinal de que o cargo ganha
um peso cada vez mais estratégico para
as companhias." •
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